INFORMACE O ZMĚNÁCH PLATNÉ OD 1. 9. 2021
ZUŠ A. Voborského
Upraveno 22. 9. 2021
Vážení rodiče,

nový školní rok 2021/2022 se blíží a rádi bychom vás informovali o změnách, které jsme naplánovali:
1) změna způsobu online zápisu hudebních kolektivních předmětů (PPHV, PHV, Hudební nauka,
Hudební seminář, Improvizační dílna), ostatní předměty zůstávají postaru (tedy osobně),
2) povinně volitelné předměty v hudebním oboru,
3) konzultace hudební nauky hudebního oboru,
4) změna vnitřního systému pro rodiče všech oborů (souvisí s elektronickou žákovskou knížkou,
zápisu předmětů, platby úplaty za vzdělávání),
5) pro nově příchozí žáky hudebního oboru změna informačního dokumentu,
6) kdy začíná výuka – termíny.
Předkládáme vám trochu delší informační článek. Vyberte si informace, které se vás týkají.
PRVNÍ BOD
Po 26. 8. 2021 čekejte do svých emailů zprávu od klasifikace ZUŠ A. Voborského, kde najdete přístup
do nového vnitřního systému pro rodiče s názvem KLASIFIKACE.
Starý systém přes webové stránky školy, který jste používali, již není aktualizován. Přístupy budou
postupně odstraněny.
Návod na zápis do kolektivních předmětů najdete na webových stránkách školy v sekci PRO RODIČE /
v podsekci DŮLEŽITÉ DOKUMENTY. Návod se jmenuje NÁVOD, JAK ZAPSAT KOLEKTIVNÍ PŘEDMĚTY
ONLINE.
Systém pro zapisování kolektivních předmětů se otvírá 1. 9. 2021 o půlnoci.
PPHV (pětiletí žáci, předškoláci – předpřípravná hudební výchova) – žáci jsou již rozřazeni podle
přihlašovacího lístku, netřeba se přihlašovat online, jen zkontrolujte.
PHV Braník (přípravná hudební výchova, pro žáky 1. tříd na ZŠ) – žáci jsou již rozřazeni podle
přihlašovacího lístku, netřeba se přihlašovat online, jen zkontrolujte.
PHV Filosofská (přípravná hudební výchova, pro žáky 1. tříd na ZŠ) – žáci jsou již rozřazeni podle
přihlašovacího lístku, netřeba se přihlašovat online, jen zkontrolujte.
PHV Botevova (přípravná hudební výchova, pro žáky 1. tříd na ZŠ) – pokud jste zvolili tuto budovu,
musíte se přihlásit online, jelikož v této budově nabízíme celkem 3 možné výběry hodin PHV.
Hudební nauka (žáci hudebního oboru) – přihlašování je možné pro ročníky 1., 2., 3., 4., 5.
Hudební seminář (nový předmět pro žáky hudebního oboru) – přihlašování je možné pro ročníky 6.,
7.
Improvizační dílna (klavíristi) – přihlašování je možné pro ročníky 6., 7.
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DRUHÝ BOD
Některé povinně volitelné předměty se změnily. Doporučujeme informovat se u učitelů nástrojů. Na
webových stránkách školy je k dispozici ŠVP (Školní vzdělávací program), kde si podle obsahu najdete
studované studijní zaměření a zjistíte, které předměty jsou aktuální.
V zásadě platí, že žák 1. až 5. ročníku má 2 předměty (nástroj + hudební nauku). V 6. a 7. ročníku musí
žák studovat 3 hodiny týdně. Některé předměty nabízejí dvouhodinovou časovou dotaci. Platí tedy, že
žák studuje nástroj + další 2 předměty po hodině nebo 1 předmět jako dvouhodinovku (pokud má
Vaše studijní zaměření takový předmět).
Hlavní změna nastává v hudební nauce. Hudební nauka je povinná od 1. do 5. ročníku. V 6. a 7.
ročníku vznikl nový předmět Hudební seminář.

TŘETÍ BOD
Zápis na konzultace hudební nauky se změnil. Zařazení do konzultací není automatické a každou
žádost bude vedení školy na základě vyhodnocení vedoucí oddělení hudebních nauk posuzovat zvlášť.
Na tyto konzultace se nelze přihlásit online, ale na základě vyplnění změněného postupu.
Podrobnosti najdete na webových stránkách školy v sekci HUDEBNÍ NAUKA / v podsekci KONZULTACE
HUDEBNÍ NAUKY.
Konzultace pro 6. a 7. ročník hudební nauky zanikly, poněvadž se povinnost hudební nauky pro 6. a
7. ročník zrušila.

ČTVRTÝ BOD
Souvisí s prvním bodem. Každý rodič obdrží nové přihlašovací údaje díky novému systému s názvem
KLASIFIKACE.
Budete vidět všechny své děti pohromadě a všechny studijní zaměření, které vaše dítě (děti) studuje
(studují) na naší škole. Uvidíte elektronickou žákovskou knížku. Uvidíte údaje pro bezhotovostní
platbu úplaty za vzdělávání. Uvidíte i její uhrazení. Uvidíte rozvrh hodin. Budete se nově omlouvat
skrz tento systém v případě nepřítomnosti ve výuce. Uvidíte jednoduché tlačítko POSLAT EMAIL, díky
kterému můžete jednoduše poslat email konkrétnímu učiteli.

PÁTÝ BOD
Jste-li u nás poprvé a vůbec netušíte, co máte dělat, připravili jsme pro vás jednoduchý návod na
jedné stránce o 9 krocích. Tento návod se jmenuje AKČNÍ PLÁN a najdete ho na webových stránkách
školy v sekci PRO RODIČE / v podsekci DŮLEŽITÉ DOKUMENTY.
Díky všem změnám jsme smazali dokument, který byl nepřehledný a komplikovaný, jmenoval se
ORGANIZAČNÍ PLÁN.
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ŠESTÝ BOD
Domluvy rozvrhů hudebních nástrojů a rozřazování do skupin kolektivních předmětů všech oborů
probíhá 1., 2., 3. 9. 2021 v odpoledních hodinách (informace u jednotlivých vyučujících).
Výuka nástrojů v hudebním oboru začíná 6. 9. 2021.
Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (PPHV, PHV, Hudební nauka a další povinně volitelné
předměty hudebního oboru), výtvarného oboru, tanečního oboru a literárně dramatického oboru
začíná 13. 9. 2021.

PROBLÉMY
Přijde-li vám více uživatelských účtů, znamená to, že jste uvedli jiného zákonného zástupce na první
místo. V takovém případě se obraťte na jitka.hykrdova@zusvoborskeho.cz
Nevidíte-li všechny své děti a všechna studijní zaměření, kam jste přihlášeni, též napište na email
jitka.hykrdova@zusvoborskeho.cz a my se pokusíme vše spárovat.

DOTAZY
Dotazy směrujte na vaše učitele nástrojů po 26. 8. 2021.

